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Saiba como se tornar um “apreciador de 
cachaça” sem perder os detalhes na degustação! 

Exatamente isso! Estamos numa época em que degustar Cachaça é uma das ofertas 
que mais se fazem em lojas especializadas ou diante de prateleiras dos 
supermercados, empórios e restaurantes. 

Mas como adquirir uma boa cachaça e satisfazer-te em sua 
degustação? 

É preciso entender que cachaça não é tudo a mesma coisa, existem diversos tipos 
dos chamados “blend`s”, apesar da cana de açúcar ser a sua base os produtores tem 
procurado diferentes modelos de misturas, verdadeiro testes buscando sofisticação. 
 
A maneira mais comum de se elaborar sabores diferentes está no “descanso” ou 
“envelhecimento de madeiras” diferentes, entre as mais comuns encontramos a 
amburana e o carvalho. 
 
Essas madeiras formam a tão conhecida cachaça ouro, amarelinha, dourada, entre 
outros nomes que apreciadores e especialistas costumam chamar. 
 
Já a cachaça pura, branquinha, prata; não costuma ser misturada com outros tipos de 
componentes, essas são “descansadas” em barris de inox, o que de fato pode fazer a 
diferença é o tempo de descanso entre uma marca e outra.  
 
Aqui sim podemos dizer que a qualidade da cana de açúcar faz toda a diferença, pois 
o consumidor pode sentir com muita transparência qualquer sabor que for atribuído no 
processo produtivo. 
 

Qualidade 
 
A cachaça artesanal ou chamada também cachaça de alambique pode ser encontrada 
em diversos posicionamentos e qualidade. 
 
Dentro do seu processo de produção a cachaça artesanal é muitas vezes comparada 
com a “picanha” extraída dos cortes bovinos, pois ela é de fato apenas este “pedaço” 
extraído no momento de sua produção. 
 
Podemos imaginar que muitos de vocês que estão lendo essa matéria já teve um 
prazer de degustar diversos tipos de cortes de carnes, mas falando exclusivamente da 
própria picanha, existem diversos tipos e qualidades deste corte nobre também; assim 
como é com a cachaça artesanal, portanto, vão ai algumas dicas: 
 
 
 
 
 
 



Dicas para escolher uma boa cachaça artesanal no ponto de 
venda 

 Respeitando o posicionamento financeiro de cada um, não se engane, assim 
como o exemplo da picanha novamente, você não vai encontrar uma boa 
cachaça artesanal se o preço for muito abaixo da média de mercado, pois não 
existem muitos milagres nos processos produtivos! 

 Procure por cachaças que já possuem algum tipo de premiação, se possível 
tente as ganhadoras mais recentes, pois as tecnologias de produção mudam 
muito rápido e a todo momento. 

Para verificar as cachaças que foram premiadas em 2018 no Concurso Internacional 
de Bruxelas por exemplo, você pode consultar em sites como: 

https://euamocachaca.com.br/cachacas-medalhistas-no-cmb-brasil-2018/ 

 Mais uma dica importante no momento de sua escolha e entender que a 
cachaça artesanal se preferida a ouro, o seu tempo de envelhecimento tem 
que ser levado em consideração, a média de mercado fala em mínimo 2 anos, 
portanto, procure marcas que constam em seu rótulo esse tempo médio 
mínimo. 

 E para finalizar, as cachaças são monitoradas pelo MAPA, o órgão que é 
responsável por garantir a qualidade dos processos produtivos e padrões de 
qualidade, então não deixe também de verificar se no rótulo da marca 
escolhida possui o número do MAPA. 

AGORA SIM, VOCÊ COMEÇOU A SE TORNAR UM VERDADEIRO 
APRECIADOR DE CACHAÇA! 

Quer começar da maneira correta, acertando na escolha de uma cachaça ideal? 

É só entrar em nosso site e procurar os diversos pontos de vendas em que você 
encontra as nossas cachaças artesanais. 
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